Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos sukūrimas, siekiant
skatinti ir plėsti teisėsaugos ir kitų institucijų bendradarbiavimą, tarpusavio
supratimą, šių institucijų veiksmų koordinavimą

Projekto pavadinimas

Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos sukūrimas,
siekiant skatinti ir plėsti teisėsaugos ir kitų institucijų bendradarbiavimą,
tarpusavio supratimą, šių institucijų veiksmų koordinavimą

Programos pavadinimas

2007-2013 metų programa „Prevencija ir kova su nusikalstamumu“

Projekto numeris

HOME/2009/ISEC/AG/209 ABAC No: 30-CE-0329867/00-41

Projekto vykdytojas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Projekto tikslas

Skatinti ir vystyti koordinavimą, kooperaciją ir tarpusavio supratimą tarp
baudžiamąją teisę įgyvendinančių institucijų Lietuvoje bei kitų institucijų
Latvijoje ir Estijoje.

Projekto uždavinys

Sukurti ir įdiegti techninę įrangą ir licencinę programinę įrangą, kurioje būtų
kaupiami duomenys apie įvykį, apie pradėtą ikiteisminį tyrimą, ikiteisminio
tyrimo bylos duomenys, duomenys apie teismo priimtas nutartis, nuosprendžius
bei kitus duomenis apie teistumą.

Projekto trumpas aprašymas

Projektu siekiama stiprinti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę Europos
Sąjungos lygiu, įgyvendinant 2007 m. vasario 12 d. Europos Sąjungos Tarybos
sprendimu 2007/125/TVR
2007–2013 m. laikotarpiui įkurtos specialiosios programos „Nusikalstamumo
prevencija ir kova su nusikalstamumu“ („Prevention of and Fight against
Crime“), kaip Saugumo ir laisvių apsaugos bendrosios programos dalies,
pagrindinius tikslus – prisidėti prie piliečių aukšto lygio saugumo užkardant ir
kovojant su organizuotu ir kitokiu nusikalstamumu, ypač su terorizmu, prekyba
žmonėmis ir nusikaltimais vaikams, neteisėta prekyba narkotikais bei ginklais,
korupcija ir sukčiavimu, taip pat prisidėti prie Sąjungos ir Bendrijos politikos
plėtojimo.

Projekto įgyvendinimo
terminas

Nuo 2010 m. lapkričio 10 d. iki 2013 m. lapkričio 10 d. (36 mėnesiai)

Projekto biudžetas

Projekto vertė – 9 061 401 Lt
Iš jų:
Europos Sąjungos fondų lėšos – 6 342 981 Lt
Bendrojo finansavimo lėšos – 2 718 420 Lt

Finansavimo ir administravimo
sutartis

2010 m. lapkričio 10 d. Nr. HOME/2009/ISEC/AG/209 (ABAC Nr. 30-CE0329867/00-41)

Daugiau informacijos

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos E-valdžios politikos skyriaus
vyriausioji specialistė Grita Šmailytė, tel. (8 5) 271 7379, faks. 8 5) 271 8551,
el. paštas grita.smailyte@vrm.lt.

